
11. Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére (az Eljárási Szabályzat 45. cikke)

ECON bizottság:

– A Nemzetközi Valutaalap stratégiai felülvizsgálata (2005/2121(INI))

(véleménynyilvánításra felkért: AFET, DEVE, INTA)

– A vállalkozások adózása az Európai Unióban: egy közös, összevont társaságiadó-alap (2005/2120(INI))

ITRE bizottság:

– A Kisvállalkozások Európai Chartájának végrehajtása (2005/2123(INI))

(véleménynyilvánításra felkért: ECON, EMPL)

– Megújuló energiaforrásokkal végezhető fűtés és hűtés (2005/2122(INI))

(véleménynyilvánításra felkért: ENVI)

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére (az Eljárási Szabályzat 192. cikkének (1) bekezdése)

PETI bizottság:

– Jelentés az Európai Ombudsman 2004-es éves jelentéséről (2005/2136(INI))

– Délibérations de la commission des pétitions au cours de l'année parlementaire 2004 – 2005
(2005/2135(INI)) (1)

12. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézke-
dések

Az áprilisi I. és II. ülésszakok során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcso-
latos további intézkedésekről szóló bizottsági közleményt kiosztották.

13. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a júliusi (PE 357.481/PDOJ) plenáris ülés végleges napirendtervezetét. Módosítására a következő
javaslatokat tették (az Eljárási Szabályzat 132. cikke):

Ülések: 2005. 07. 04–2005. 07. 07

Hétfő

– Az ALDE képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a Kurt Joachim Lauk-jelentést (a végleges napirend-
tervezet 2. pontja) és a Jules Maaten-jelentést (a végleges napirendtervezet 3. pontja) közös vitán tárgyalják
meg.

Felszólal: Jules Maaten, ALDE, aki indokolja a kérést, és Pervenche Berès, az ECON bizottság elnöke.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Kedd

– Az AGRI bizottság arra irányuló kérése, hogy a Niels Busk-jelentést (A6-0126/2005), amelyet a keddi
szavazásra irányoztak elő, utalják az illetékes bizottsághoz, az Eljárási Szabályzat 168. cikke (1) bekez-
désének megfelelően (a végleges napirendtervezet 76. pontja).

Felszólal: Joseph Daul, az AGRI bizottság elnöke, aki indokolja a kérést

(1) Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre.
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A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

– A PSE képviselőcsoportjának arra irányuló kérése, hogy a Bizottsághoz intézett kérdések óráját töröljék
a napirendből, időt nyerve ezzel a strukturális alapok közös vitájához (a végleges napirendtervezet 10., 11.,
12., 13., 14. és 15. pontja).

Felszólal: Hannes Swoboda, PSE, aki képviselőcsoportja nevében részvétét fejezi ki Filip Adwent családjának,
majd indokolja a kérést, Françoise Grossetête, PPE-DE, és Bill Newton Dunn, ALDE.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (134 mellette, 70 ellene, 14 tartózkodás).

Szerda

– Othmar Karas és 38 képviselő arra irányuló kérése, hogy a napirendbe vegyék fel a Bizottságnak a
bulgáriai választásokat követő helyzetről, valamint Romániának és Bulgáriának a csatlakozáshoz vezető
úton történő előrehaladásáról kiadott nyilatkozatát.

Felszólal: Othmar Karas, aki indokolja a kérést, és Hartmut Nassauer, PPE-DE, és Graham Watson, ALDE.

A Parlament név szerinti szavazással (szerzők) (110 mellette, 93 ellene, 21 tartózkodás) helyt ad a kérésnek.

Rebecca Harms és Othmar Karas közli, hogy a kérés mellett szavazott volna. Erika Mann közli, hogy a kérés
ellen szavazott volna.

Ezt a pontot a szerdai napirend végére vették fel.

A benyújtás határideje:

– Állásfoglalási indítványok: kedd 2005.07.05., 10 óra.

– módosítások és közös állásfoglalási indítványok: szerda 2005.07.06., 10 óra.

Csütörtök

– A LIBE bizottság arra irányuló kérése, hogy az Európai Parlament plenáris ülésen erősítse meg az illeté-
kes bizottsághoz utalt Claude Moraes-jelentés elutasítását (A6-0139/2005), (2005.05.26-i jegyzőkönyv
8.3. pont), jogalkotási állásfoglalás elfogadásával lezárva a konzultációs eljárást.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

– A LIBE bizottság arra irányuló kérelme, hogy több időt bocsássanak a rendelkezésére az illetékes bizott-
sághoz utalt Alexander Nuno Alvaro-jelentés (A6-0174/2005) vizsgálatához (2005.06.07-i jegyzőkönyv
6.8. pont).

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Felszólal: Jean-Marie Cavada, a LIBE bizottság elnöke és Hannes Swoboda.

*
* *

Az ügyrendet megállapították.

14. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az Eljárási Szabályzat 144. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják
felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Olajos Péter, Eluned Morgan, Zdzisław Zbigniew Podkański, Alyn Smith, Koenraad Dillen, Georgios
Karatzaferis, Daniel Marc Cohn-Bendit, Bairbre de Brún, Vytautas Landsbergis, Proinsias De Rossa, Gay
Mitchell, Othmar Karas, Jörg Leichtfried, Urszula Krupa, Jim Higgins, Tabajdi Csaba Sándor, Bogdan Pęk,
Ursula Stenzel, Evangelia Tzampazi, Gerard Batten, Toomas Hendrik Ilves, Jo Leinen és Simon Busuttil.
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